
           

 Rev.nr.161/2018 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa Kelmendi, 

kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit N. P., nga komuna e ..., të cilin e përfaqëson A. A., av. nga Prishtina, kundër të 

paditurës Republika e Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson A. H., zyrtar i lartë ligjor pranë KGJK-së në Prishtinë, për kompensim dëmi, 

duke vendosur përkitazi me revizionin e të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.854/2013 datë 21.2.2018, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 24.5.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET  si i pabazuar revizioni i të paditurës,  paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.854/2013 datë 21.2.2018. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.442/08 datë 9.1.2013 nën 

pikën I të dispozitivit pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësit N. P., nga Komuna 

e ..., Nën pikën II të dispozitivit detyrohet e paditura Republika e Kosovës-Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë që paditësit N. P., nga Komuna e ..., në emër të 

kompensimit të dëmit jo material t’ia paguaj shumën e mjeteve prej 35.000,00 € me 
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normën e kamatës në lartësi prej 3,5% e cila llogaritet nga data e ekspertizës 15.11.2012 e 

deri në pagesën definitive, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi dhe atë sikurse vijon: II.1 në emër të vuajtjeve psikike shumën e mjeteve në 

lartësi prej 25.000 €; II.2 në emër të shkeljes së dinjitetit dhe lirisë shumën e mjeteve në 

lartësi prej 10.000 €. Nën pikën III të dispozitivit detyrohet e paditura që paditësit në 

emër të dëmit material për fitimin e humbur, për periudhën sa ka qenë i privuar pa të 

drejtë nga liria, nga data 27 tetor 2003 e deri më datë 6 prill 2005, t’ia paguaj shumën e 

mjeteve prej 5.646.30 € me normën e kamatës në lartësi prej 3.5% e cila llogaritet nga 

data e ekspertizës financiare 26.12.2012 e deri në pagesën definitive , në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Refuzohet kërkesëpadia e 

paditësit N. P., nga Komuna e ..., mbi shumat e gjykuara dhe atë: në emër të vuajtjeve 

psikike në shumë prej 105.000,00 €, në emër të shkeljes së dinjitetit në shumë prej 

40.000,00 €, në emër të kamatës për fitimin e humbur në shumë prej 1.014,70 €, në emër 

të shpenzimeve të vizitave nga familjarët në shumë prej 7.200,00 €, në emër të paketave 

në shumë prej 5.000,00 €, në shumë të përgjithshme prej 158.214.70 €, si kërkesë e 

pabazuar në ligj. Nën pikën IV të dispozitivit, detyrohet e paditura që paditësit t’ia 

kompensojë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1.095.40 € në afat prej 

15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.854/13 datë 21.2.2018, nën 

pikën I të dispozitivit, pranohet pjesërisht ankesa e të autorizuarit të paditësit N. P., nga 

Komuan e K..., ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.442/08 

datë 9.1.2013 në pjesën e kërkesëpadisë lidhur me shpenzimet e vizitave nga familjarët e 

paditësit ashtu që vendoset, detyrohet e paditura Republika e Kosovës-Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë që paditësit në emër të kompensimit për vizitat e 

familjarëve, t’i paguaj shumën prej 925 €, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej 

shumës së gjykuar për këtë kërkesë, refuzohet si e pabazuar. Nën pikën II të 

dispozitivit, pranohet pjesërisht ankesa e të autorizuarit të paditurës Republika e 

Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës 
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Themelore në Prishtinë, C.nr.442/08 datë 9.1.2013, nën pikën II të dispozitivit pika II.1 

dhe II.2. lidhur me kërkesëpadinë për vuajtje psikike, shkelje e dinjitetit dhe lirisë ashtu 

që vendoset , detyrohet e paditura Republika e Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës në 

Prishtinë, që paditësit në emër të kompensimit për shkak të vuajtjeve psikike, për shkak 

të shkeljes së dinjitetit dhe lirisë, t’i paguaj shumën prej 26.300 €, ndërsa pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë për vuajtje psikike, shkelje të dinjitetit dhe të lirisë, refuzohet si e 

pabazuar. Nën pikën III të dispozitivit, refuzohet pjesërisht e pabazuar ankesa e të 

autorizuarit të paditurës Republika e Kosovës-Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.442/08 datë 9.1.2013, nën 

pikën III të dispozitivit, lidhur me kompensimin në emër të fitimit të humbur dhe për 

shpenzimet e procedurës, vërtetohet. Nën pikën IV të dispozitivit refuzohet pjesërisht si 

e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit N. P., ndërsa aktgjykimin i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.442/08 datë 9.1.2013, në pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë 

për kompensimin në emër të vuajtjeve psikike, në emër të shkeljes së dinjitetit dhe në 

emër të kamatës për fitimin e munguar, vërtetohet. Nën pikën V të dispozitivit, 

pranohet pjesërisht ankesa e të autorizuarit të paditurës Republika e Kosovës-Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, C.nr.442/08 datë 9.1.2013 përkitazi me kamatën dhe vendoset ashtu që  

detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguaj kamatën të cilën e paguajnë bankat afariste 

në Kosovë sikurse për mjetet e deponuara, pa destinim të caktuar për një vit, duke 

filluar nga data e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë 9.1.2013 e deri në pagesën 

definitive. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, sa i përket pikës II të 

dispozitivit, e paditura ka paraqitur revizion për shkak të shkeljes qenësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe për shkak të aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të 

prishen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 
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 I autorizuari i paditësit ka paraqitur përgjigje në revizion me propozim që 

revizioni i të paditurës të refuzohet si i pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe 

aktgjykimit të atakuar në kuptim të nenit 215 të LPK-së, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve të cekura në revizion, ka gjetur se: 

 Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se ndaj paditësit është udhëhequr procedura penale 

për shkak të veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile  të paraparë me nenin 

142 i Ligjit penal të Jugosllavisë. Paditësi ka qëndruar në paraburgim nga data 27 tetor 

2003 deri më datë 6 prill 2005 (526 ditë), kur me aktgjykim të Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë, P.nr.215/04 datë 12.5.2005, i cili ka marrë formën e prerë më 25 janar 2008, 

paditësi lirohet nga të gjitha akuzat. Paditësi para parashtrimit të padisë në këtë çështje 

juridike ka parashtruar kërkesë të paditurës për kompensim dëmi në kuptim të 

vendimit të KGJK-së të datës 25.8.2008 si dhe dispozitave nga neni 534 dhe 538 të Kodit 

të përkohshëm të Procedurës penale dhe pasi që paditësi nuk është pajtuar me 

vendimin e Komisionit për shumën e kompensimit, parashtron më datë 12.3.2008 padi 

në gjykatë për kompensim të dëmit. 

 Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë 

pjesërisht e aprovon kërkesëpadinë e paditësit dhe e detyron të paditurën  që paditësit 

t’ia kompensojë dëmin jo material në shumë prej 35.000,00 € me kamatë 3,5% llogaritur 

nga data e ekspertimit 15.11.2012 e deri në pagesën definitive dhe atë në emër të 

vuajtjeve psikike shumën në lartësi prej 25.000,00 € dhe në emër të shkeljes së dinjitetit 

dhe lirisë shumën e mjeteve në lartësi prej 10.000,00 € . Njëherit e detyron të paditurën 

që në emër të fitimit të humbur sa ka qenë paditësi i privuar nga liria nga data 27 tetor 

2003 deri më datë 6 prill 2005, t’ia paguaj shumën e mjeteve në lartësi prej 5.646.30  € me 

kamatë në lartësi 3,5%, llogaritur nga data e ekspertizës financiare 26.12.2012 e deri në 
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pagesën definitive, gjersa përtej shumës së aprovuar kërkesëpadia e paditësit është 

refuzuar si e pabazuar. 

 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore nën pikën I të dispozitivit 

pjesërisht e pranon ankesën e palës paditëse dhe e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, Cnr.442/08 datë 9.1.2013 lidhur me shpenzimet e vizitave nga 

familjarët e paditësit sa ka qëndruar paditësi në paraburgim , e detyron të paditurën që 

në emër të kompensimit për vizitat familjare t’ia paguaj shumën 925 €, ndërsa përtej 

pjesës së aprovuar për këtë kërkesë, e refuzon kërkesëpadinë. Nën pikën II të 

dispozitivit e aprovon pjesërisht ankesën e të autorizuarit të paditurës, ndryshon 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.442/08 datë 9.1.2013 nën pikën II 

të dispozitivit pika II.1 dhe II.2, lidhur me kërkesëpadinë për vuajtje psikike, shkelje e 

dinjitetit dhe lirisë, ashtu që e detyron të paditurën që paditësit në emër të kompensimit 

për shkak të vuajtjeve psikike, për shkak të shkeljes së dinjitetit dhe lirisë, t’ia paguaj 

shumën prej 26.300  €, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë për vuajtje psikike, shkelje e 

dinjitetit dhe lirisë, refuzohet si e pabazuar. Nën pikën III të dispozitivit e refuzon 

ankesën e të paditurës sa i përket fitimit të humbur dhe shpenzimeve procedurale dhe 

në këtë pjesë e vërteton aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Nën pikën IV të 

dispozitivit e refuzon ankesën e paditësit dhe e vërteton aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë në pjesën refuzuese të kërkesëpadisë për kompensimin në emër të 

vuajtjeve psikike, në emër të shkeljes së dinjitetit dhe në emër të kamatës për fitimin e 

munguar. Nën pikën V të dispozitivit, ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë sa i përket kamatës duke e detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj kamatën 

të cilën e paguajnë bankat afariste në Kosovë sikurse mbi mjetet e deponuara , pa 

destinim të caktuar për një vit, duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit të shkallës 

së parë më 9.1.2013 e deri në pagesën definitive. 

 Me rastin e ndryshimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nga gjykata e 

shkallës së dytë, sa i përket kompensimit të dëmit për shpenzimet e anëtarëve të 

familjes, për vizitat e bëra personave të dënuar pa arsye dhe për fitim të humbur, 
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Gjykata e Apelit është bazuar në vendimin e Këshillit Gjyqësor mbi kriteret e 

përgjithshme për kompensimin e dëmit të personave të dënuar ose të arrestuar pa arsye 

të datës 3 korrik 2007 si dhe në ekspertizën financiare. Sa i përket dëmit jo material për 

dhimbje shpirtërore për shkak të personave të dënuar pa arsye që paraqet një formë të 

dëmit, e cila përfshinë të gjitha pasojat e dëmit jo material të lidhur me personalitetin e 

të dëmtuarit, prandaj nga kjo arsye ka vendosur si në pikën II të dispozitivit e në bazë të 

nenit 200 të LMD-së. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së dytë ka 

zbatuar në mënyrë të drejtë të drejtën materiale duke vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit të goditur në revizion. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk është i 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të procedurës kontestimore të 

cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. Në të vërtetë, Gjykata Supreme e 

Kosovës duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rëndësishme për përcaktimin e 

kompensimit të dëmit jo material dhe atë koha e qëndrimit në paraburgim, llojin e 

veprës penale për të cilën paditësi është akuzuar, gjendja e tij familjare dhe 

shëndetësore si dhe lloji dhe qëllimi i këtij kompensimi, gjen se paditësit i takon 

kompensimi i drejtë jo material i dëmit për shkak të qëndrimit në paraburgim pabazë 

në shumë prej 26.300 € konform dispozitave të nenit 200 të LMD-së e lidhur me nenin 

323 të Ligjit të procedurës kontestimore. Prandaj, gjykata e shkallës së dytë drejtë e ka 

zbatuar të drejtën materiale në rastin e përcaktimit të lartësisë së shumës së gjykuar , e 

cila i shërben paditësit si satisfaksion për atë që ka pësuar në këtë drejtim. Njëherit në 

procedurën e shkallës së parë dhe të dytë është vërtetuar se paditësi para se të privohet 

nga liria e kishte të kryer fakultetin e mjekësisë veterinare të cilën veprimtari e ka 

ushtruar. Prandaj, i njëjti ka pësuar edhe dëm material, lartësinë e të cilit gjykata e ka 

vërtetuar nëpërmjet ekspertit përkatës. 

 Pretendimet e të paditurës të parashtruara në revizion se aktgjykimet e gjykatave 

të instancës më të ulët janë të përfshira me shkelje qenësore të dispozitave nga neni 

182.2 pika (n) të LPK-së, për arsye se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nën pikën 
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II të dispozitivit është i paqartë dhe konfuz ngase nuk mund të kuptohet se për çfarë 

forme të dëmit jo material është gjykuar, nuk qëndrojnë. Kjo për arsye se dhimbjet 

shpirtërore për shkak të gjykimit të pabazë përkatësisht privimit të pabazë nga liria, 

paraqet një formë të dëmit, i cili përfshinë të gjitha pasojat e dëmit jo material të lidhur 

me personalitetin e të dëmtuarit e që rezultojnë nga privimi i pabazë nga liria. Për këtë 

dëm gjykohet një shumë e kompensimit dhe me rastin e përcaktimit të lartësisë, gjykata 

merr për  bazë të gjitha rrethanat e rastit (autoriteti dhe respekti që ka pasur i dëmtuari 

në mesin ku ka jetuar dhe tani jeton para dhe pas privimit të pabazë nga liria), pesha 

dhe natyra e veprës penale e cila i është vënë në barrë si dhe të gjitha rrethanat tjera që 

kanë ndikuar në natyrën dhe peshën si dhe zgjatjen e dhimbjeve shpirtërore. Po ashtu, 

është i pabazuar  edhe pretendimi i të paditurës se gjykatat me rastin e përcaktimit të 

lartësisë së kompensimit , nuk janë bazuar në udhëzimin administrativ 04/2015 të 

KGJK-së por kompensimi i është pranuar paditësit jashtë kritereve të Udhëzimit dhe 

Komisionit ,për arsye se me dispozitën e nenit 13.4. e të njëjtit udhëzim parashihet se 

nëse pala nuk pajtohet me shumën e ofruar nga ana e Komisionit, ajo duhet të 

nënshkruajë këtë mospajtim dhe me këtë fiton të drejtën që në procedurën e rregullt 

gjyqësore, me padi civile të kërkojë kompensimin e dëmit për të cilën pala pretendon se 

i takon. Në rastin konkret paditësi ka vepruar konform udhëzimit por nuk është pajtuar 

me shumën e ofruar të kompensimit nga Komisioni për çfarë arsye është zhvilluar edhe 

kjo procedurë. Nga ana tjetër pretendimet tjera e të paditurës, sa i përket standardit 

jetësor në Kosovë dhe sa mjete janë ndarë në vit në buxhetin e KGJK-së për këtë 

kategori të kompensimit etj. janë irelevante dhe nuk kanë ndikim në marrjen e çfarëdo 

vendimi tjetër. 

 Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 
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Rev.nr.161/2018 datë 24.5.2018 

 

          Kryetari i kolegjit, 

             Isa Kelmendi 

  

 

 


